
Nd. 421. Frumvarp til laga [137. mál]
um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943,um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna
þeirra.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

1. gr.
1. gr. laganna orðist þannig:
Lífeyrissjóður barnakennara og ekkna þeirra starfar með þvi markmiði og

skipulagi, sem segir í lögum þessum.

2. gr.
I stað orðsins "barnakennara" í niðurlagi 3. gr. laganna komi: svo og náms-

stjórar barnafræðslustigsins.

3. gr.
Í stað orðanna "allt að 60% af fasteignamati þeirra" i 1. mgr. 6. gr. laganna

komi: samkvæmt því, sem nánar verður ákveðið i reglugerð.

4. gr.
Í stað orðanna "fyrir meðlimi sjóðsins" i niðurlagi 6. gr. laganna komi: fyrir

sjóðfélaga.

5. gr.
Í stað orðanna "standa sjóðnum skil á þeim" í niðurlagi 1. mgr. 8. gr. laganna

komi: greiða þau til sjóðsins innan tveggja vikna frá útborgun launanna.



6. gr.
Aftan við 8. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Þegar sjóðfélagi hefur greitt iðgjöld til sjóðsins í 30 ár, falla iðgjaldagreiðslur

hans niður, svo og iðgjaldagreiðslur launagreiðanda hans vegna.
Launþegi, sem yngri er en 18 ára, greiðir eigi iðgjöld til sjóðsins, enda öðlast

hann eigi réttindi sjóðfélaga fyrr en hann hefur náð nefndum aldri.

7. gr.
Orðin "annaðhvort" og "eða samanlagður aldur hans og þjónustutími er orðinn

95 ár" í 1. mgr. 10. gr. laganna falli niður.

8. gr.
Aftan við 10. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Upphæð ellilífeyris má þó aldrei nema meiru en 75% af launum þeim, er

á hverjum tima fylgja embætti því eða starfi, er sjóðfélaginn lét af.

9. gr.
1. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig:
Hver sjóðfélagi, sem ófær verður til að gegna því starfi, sem hann hefur gegnt

þangað til, og eigi á kost á öðru jafngóðu barnakennarastarfi, eða missir einhvern
hluta af launum sínum sökum slíkrar örorku, á rétt á örorkulífeyri, ef trygginga-
yfirlæknir í samráði við landlækni metur örorkuna meira en 10%. Örorkumat þetta
skal aðallega miðað við vanhæfi sjóðfélaga til að gegna starfi því, er hann hefur
gegnt að undanförnu.

10. gr.
2. málsl. 3. mgr. 11. gr. laganna orðist þannig:
Þrátt fyrir örorku getur enginn fengið örorkulífeyri, meðan hann heldur jafn-

háum launum og hann áður hafði, hjá aðila, sem tryggir starfsmenn sína í lífeyris-
sjóði, sem stofnaður er með lögum eða viðurkenndur af fjármálaráðuneytinu.

11. gr.
Aftan við 3. mgr. 12. gr. laganna bætist:
Lífeyrir eftirlifandi maka má þó aldrei nema meiru en 50% af launum þeim, er

á hverjum tíma fylgja embætti því eða starfi, er hinn látni lét af.

12. gr.
4. mgr. 12. gr. laganna orðist þannig:
Sé hinn eftirlifandi maki yngri en 50 ára og hafi hann verið meira en 10 árum

yngri en hinn látni, lækkar lífeyrir hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár,
sem aldursmunurinn nemur umfram 10 ár. ÞÓ skal frádrátturinn ekki vera fleiri
hundraðshlutar af meðalárslaunum en ár þau, er hinn eftirlifandi maka vantar á
50 ára aldur.

13. gr.
t stað orðanna ,,500 kr." i 5. mgr. 12. gr. laganna komi: 2500 kr.

14. gr.
6. mgr. 12. gr. laganna orðist þannig:
Nú hefur sjóðfélagi gengið í hjónaband, eftir að hann var orðinn 60 ára, eða á

þeim tíma, er hann naut lífeyris úr sjóðnum eða hann var lagztur banaleguna, og
úrskurðar þá stjórn sjóðsins, hvort eftirlifandi maki hans skuli njóta lífeyris úr
sjóðnum eða eigi.

15. gr.
Við 7. mgr. 12. gr. laganna bætist:
Veiti síðara hjónabandið einnig rétt til lífeyris, má eftirlifandi maki velja

um, hvort hann tekur lífeyri eftir fyrri eða síðari makann.



16. gr.
Aftan við 12. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og tekur jafnframt við öðru starfi hjá

iðgjaldagreiðslum hans er lokið og hann hefur öðlazt rétt til að hætta störfum og
fá ellilífeyri, og hækkar þá réttur hans til ellilífeyris um 2% af meðalárslaunum hans
síðustu starfsárin fyrir hvert ár, er hann frestar að taka ellilífeyri. A tilsvarandi hátt
hækkar lífeyrisréttur maka hans um 1% af meðalárslaunum fyrir hvert ár.

Nú frestar sjóðfélagi að taka ellilífeyri og gegnir starfi sínu áfram, eftir að
stofnun, er tryggir starfsfólk sitt í sjóðnum, lægra launuðu en því, er hann gegndi
áður, og gilda þá reglur næstu málsgreinar að framan óbreyttar að öðru en því, að
ellilífeyrir og makalífeyrir skulu reiknaðir af meðalárslaunum hans síðustu 10 árin
í þvi starfinu, sem hærra er launað, ef það meðaltal var hærra en meðaltal launa
síðustu 10 starfsárin.

17. gr.
Aftan við 13. gr. laganna komi tvær nýjar málsgr., svo hljóðandi:
Fósturbörn, er sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti, njóta sama

réttar og börnum og kjörbörnum er veittur hér að framan.
Bætur, sem eftirlifandi börn sjóðfélaga fá greiddar samkvæmt lögum um al-

mannatryggingar, skulu koma til frádráttar lifeyrisgreiðslum samkvæmt lögum
þessum.

18. gr.
Í stað ,,15 ár" í 1. mgr. 14. gr. laganna komi: 10 ár.

19. gr.
Eftir 14. gr. laganna komi ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatalan sam-

kvæmt því):
Nú flyzt starfsmaður, sem verið hefur í lífeyrissjóði barnakennara og ekkna

þeirra, í starf, sem veitir aðgang að öðrum lífeyrissjóði, sem stofnaður er með
lögum, og má þá endurgreiða með vöxtum öll iðgjöld, sem greidd hafa verið í sjóðinn
hans vegna. Það er skilyrði fyrir þessari endurgreiðslu, að hún gangi til kaupa á
lífeyrisréttindum fyrir viðkomandi mann í sjóði þeim, er hann flyzt til. ÞÓmá aldrei
endurgreiða hærri upphæð en þarf til þess að kaupa réttindi í hinum nýja sjóði, er
svari til þess starfstíma, er sjóðfélaginn hafði öðlazt.

Sjóðstjórninni er heimilt að nota sömu endurgreiðslureglu, þegar sjóðfélagi flyzt
í annan sjóð, sem viðurkenndur er af fjármálaráðuneytinu, eða kaupir sér lífeyri
hjá tryggingarfélagi eða stofnun, sem starfar eftir reglum, er fjármálaráðuneytið
samþykkir, enda gildi þar sömu reglur um endurkaup og greiðslu lífeyris eins og
ákveðnar eru í þessum lögum.

20. gr.
Síðari málsl. 18. gr. laganna orðist þannig:
Enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefur rétt til þess að skerða

kröfurnar á nokkurn hátt, og eigi má halda lífeyrisfé eftir til greiðslu opinberra
gjalda.

21. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og eru þá jafnframt úr gildi numin lög nr. 104

23. des. 1950, um breyting á lögum nr. 102 30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara
og ekkna þeirra.

22. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt gildi, skal fella meginmál þeirra inn i lög nr. 102

30. des. 1943, um lífeyrissjóð barnakennara og ekkna þeirra, og gefa þau út svo
breytt.


